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Instrukcja obsługi telefonu

GD550 – język polski
Ta instrukcja zawiera podstawowe informacje na temat obsługi
telefonu. Tu można znaleźć przydatne wyjaśnienia funkcji telefonu.
Niektóre informacje zawarte w tej instrukcji mogą odbiegać od
stanu faktycznego telefonu, w zależności od jego oprogramowania
lub operatora sieci.
Postępowanie ze zużytym
urządzeniem

1 Jeżeli produkt jest oznaczony symbolem
przekreślonego kontenera na odpady,
oznacza to, że podlega on dyrektywie
2002/96/WE.
2 Zgodnie z tą dyrektywą zabrania
się wyrzucania zużytych urządzeń
elektrycznych i elektronicznych razem
ze zwykłymi odpadami miejskimi. Sprzęt
taki winien być przekazany do punktów
zbiórki odpadów wyznaczonych przez
władze lokalne.
3 Odpowiednie postępowanie ze zużytym
sprzętem zapobiega potencjalnym
negatywnym konsekwencjom dla
środowiska naturalnego i ludzkiego
zdrowia.
4 Szczegółowe informacje dotyczące
sposobu postępowania ze zużytym
sprzętem można uzyskać we właściwym
urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie
utylizacji odpadów lub sklepie, w
którym został nabyty produkt.

Opis telefonu
Klawisz zasilania
Włączanie/
wyłączanie
telefonu.
Ekran główny

Klawisze
nawigacyjne

Klawisz OK
Wybieranie
opcji menu i
potwierdzanie
operacji.
Klawisz połączenia
Wybieranie numerów
i odbieranie połączeń
przychodzących.
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Klawisze
funkcyjne
Każdemu z
tych klawiszy
przypisana jest
funkcja wskazana
w tekście na
wyświetlaczu
znajdującym się
nad nimi.
Klawisz Zakończ
Zakończenie
lub odrzucenie
połączenia.
Powrót do menu
Połączenia.
Klawisz Wyczyść
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Złącze zestawu
słuchawkowego /
ładowarki /
kabla USB
Przyciski regulacji
głośności
Regulacja głośności
słuchawki.
Przycisk aparatu
Bezpośrednie
uruchomienie
aparatu.
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Przełącznik profili
Włączanie i wyłączanie dźwięku (poprzez przesuwanie do
góry i w dół) z poziomu dowolnego ekranu, również ekranu
zablokowanego. Dotyczy sygnału połączeń przychodzących,
muzyki, budzika itp.
Ma wpływ tylko na emisję dźwięku. Aby zmienić ustawienia wibracji, należy przejść do menu Więcej > Ustawienia > Dźwięki
> Połączenia i wiadomości. Wibracja jest domyślnie włączona.
3

Instalacja karty SIM i ładowanie baterii
Instalowanie karty SIM
Rozpoczynając korzystanie z
sieci komórkowej, użytkownik
otrzymuje od operatora kartę
SIM, na której są zapisane
szczegóły usługi, w tym numer
PIN, wszelkie dostępne usługi
opcjonalne i wiele innych
informacji.
Ważne!
› Kartę SIM można bardzo łatwo
uszkodzić przez zarysowanie
lub zagięcie, dlatego podczas
wkładania i wyjmowania należy
1

2

obchodzić się z nią bardzo
ostrożnie. Karty SIM należy
przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci.

Rysunki
1 Otwórz pokrywę komory
baterii
2 Wyjmij baterię
3 Włóż kartę SIM
4 Włóż baterię
5 Zamknij pokrywę komory
baterii
6 Naładuj baterię
3
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OSTRZEŻENIE: Nie wolno wyjmować baterii z telefonu, gdy telefon jest
włączony, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.
4

Sposób bezpiecznego
usunięcia baterii: Zdemontuj
zużytą baterię, wykonując
czynności w odwrotnej
kolejności, niż podczas
montażu.

Wkładanie karty pamięci
Otwórz pokrywę komory
baterii i włóż kartę pamięci
micro SD do gniazda,
zwracając uwagę, aby jej
miejsce styku (w kolorze
złotym) było skierowane do
dołu.
Uwaga: Karta pamięci stanowi
wyposażenie dodatkowe.

Formatowanie karty
pamięci
Wybierz opcję Więcej i
wybierz kolejno Ustawienia
> Urządzenie > Informacje
o pamięci. Wybierz pozycję
Pamięć zewnętrzna i naciśnij
lewy klawisz funkcyjny, aby
wybrać polecenie Wyczyść,
a następnie wpisz kod
zabezpieczający.
UWAGA: Podczas formatowania
karty pamięci cała jej zawartość
zostanie usunięta. Aby nie utracić
danych zapisanych na karcie
pamięci, należy utworzyć ich
kopię zapasową. Domyślny kod
zabezpieczający to 0000.
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5

Ekran główny

Zs

Telefon GD550 jest wyposażony w prosty w obsłudze
ekran główny z widokiem karuzeli, który umożliwia łatwe
przechodzenie między opcjami menu w obie strony.
Na górze ekranu głównego znajduje się pięć kropek. Każda z
nich symbolizuje inne menu, między którymi można poruszać
się za pomocą prawego i lewego klawisza nawigacyjnego.
Główne ikony menu
Do poruszania się
między głównymi
pozycjami menu
Menu, które
należy użyć lewego
można wybrać
lub prawego klawisza
nawigacyjnego.
Pogrubiona
kropka
Menu podrzędne
wskazuje
odpowiadające
zaznaczonemu menu
aktualnie
Pozycje w menu
wybraną
podrzędnym można
pozycję.
przewijać za pomocą
klawiszy nawigacyjnych
w górę i w dół.
W momencie przejścia do ekranu głównego domyślnie
zaznaczonym menu jest menu Połączenia, od którego można
przechodzić w prawo lub w lewo.
W menu Kontakty, Historia połączeń oraz Odebrane można
również korzystać z widoku karuzeli.
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WSKAZÓWKA! Po wpisaniu litery lub cyfry w menu Kontakty,
Historia połączeń oraz Odebrane telefon przeszuka menu i wyświetli
pasujące wyniki.
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Zsunięcie telefonu
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Zazwyczaj w momencie
zsunięcia telefonu aktywne
aplikacje zostają zamknięte i
włącza się blokada ekranu.

Ustawianie aplikacji, które
pozostają aktywne po
zamknięciu telefonu
1 Wybierz pozycję Więcej,
używając lewego lub
prawego klawisza
nawigacyjnego na
ekranie głównym, a
następnie wybierz pozycję
Ustawienia.
2 Wybierz pozycję
Urządzenie, a następnie
wybierz Ustawienia
zsuwania.
3 Aby zaznaczyć aplikacje,
które mają działać po
zamknięciu telefonu,
naciśnij klawisz OK.

Ustawianie zablokowanego
ekranu
1 Wybierz pozycję Więcej,
używając lewego lub
prawego klawisza
nawigacyjnego na ekranie
głównym, a następnie
wybierz pozycję Ustawienia.
2 Wybierz pozycję Ekran, a
następnie wybierz opcję
Zablokowany ekran.
3 Możesz wybrać tapetę
spośród obrazów
domyślnych, naciskając
prawy lub lewy klawisz
nawigacyjny. Możesz też
wybrać zdjęcie z albumu,
wybierając opcję Album
w lewym dolnym rogu
ekranu. To menu umożliwia
również wybór formatu
zegara wyświetlanego na
zablokowanym ekranie.

li
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WSKAZÓWKA! Zsunięcie
telefonu powoduje
automatyczne zamknięcie
otwartego menu i wyświetlenie
zablokowanego ekranu.
Wyjątkiem jest słuchanie
muzyki i radia FM oraz
wyświetlanie plików wideo
– te aplikacje nie są zamykane
w momencie zamknięcia
telefonu. Ustawienia tej funkcji
można zmienić w menu
Ustawienia > Urządzenie
> Ustawienia zsuwania.
Dostępne opcje to: Połączenie,
Aparat, Odtwarzacz wideo,
Odtwarzacz muzyki.

Połączenia
Nawiązywanie połączenia
1 Wprowadź numer za
pomocą klawiatury. Aby
skasować cyfrę, naciśnij
klawisz
.
2 Naciśnij klawisz
, aby
zainicjować połączenie.
3 Aby zakończyć połączenie,
naciśnij klawisz
.
WSKAZÓWKA! Aby
wprowadzić znak „+” podczas
nawiązywania połączeń
międzynarodowych, należy
nacisnąć i przytrzymać klawisz
0.
WSKAZÓWKA! Do ekranu
wybierania numeru można
przejść, wprowadzając cyfry
z poziomu każdego menu na
ekranie głównym.
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Wybieranie numeru z listy
kontaktów

Odbieranie i odrzucanie
połączenia

1 Wybierz menu Kontakty na
ekranie głównym.
2 Przy użyciu klawiatury
wybierz pierwszą literę
nazwy kontaktu, do którego
chcesz zadzwonić, lub
nazwy grupy, do której ten
kontakt należy.Na przykład,
aby wybrać nazwę Biuro,
naciśnij dwukrotnie klawisz
2 w celu wybrania pierwszej
litery wyrazu – „B”. Aby
zmienić tryb wprowadzania
znaków z liter na cyfry lub
odwrotnie, naciśnij klawisz
na klawiaturze.
3 Wybierz pozycję Połączenie
w menu Opcje lub naciśnij
klawisz
, aby nawiązać
połączenie.

Gdy telefon dzwoni, naciśnij
klawisz
, żeby odebrać.
Aby wyciszyć dzwoniący
telefon, przesuń przełącznik
profili w dół, do pozycji
wyłączonej. Funkcja ta jest
szczególnie przydatna, jeśli na
przykład przed spotkaniem
użytkownik zapomniał
zmienić profil na Milczy.
lub
Naciśnij klawisz
wybierz opcję Odrzuć,
używając prawego klawisza
nawigacyjnego, aby odrzucić
połączenie przychodzące.
WSKAZÓWKA! Wibrację
można włączyć, wybierając
kolejno menu Więcej >
Ustawienia > Dźwięki >
Połączenia i wiadomości >
Wibracja > Wł.
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Korzystanie z trybu
głośnika
Podczas rozmowy lub
wybierania numeru można
włączyć głośnik poprzez
wybranie funkcji Włącz
głośnik. Umożliwia to
korzystanie z telefonu bez
konieczności trzymania go w
ręce. W przypadku połączenia
przychodzącego można
włączyć głośnik, wybierając
pozycję Użyj głośnika.
Jeśli tryb głośnika jest
aktywny, aby wrócić do trybu
normalnej rozmowy, należy
wybrać opcję Wyłącz głośnik.

Szybkie wybieranie
Często wybierane kontakty
można przypisać do numerów
szybkiego wybierania. Aby
przypisać numer do klawisza
szybkiego wybierania, przejdź
do menu Kontakty > Opcje
> Ustawienia > Szybkie
wybieranie.
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Możesz skorzystać z widoku
karuzeli, który umożliwia
przypisanie numeru do
każdego zapisanego w
telefonie kontaktu. Klawisz
szybkiego wybierania 1 jest
przypisany poczcie głosowej i
nie można tego zmienić.
Możesz przypisać 8 kontaktów
do klawiszy szybkiego
wybierania od 2 do 9.
Po przypisaniu numeru do
klawisza szybkiego wybierania
można nawiązać połączenie
poprzez naciśnięcie i
przytrzymanie klawisza
szybkiego wybierania.
WSKAZÓWKA! W przypadku
gdy do klawisza numerycznego
–
nie
z przedziału
został jeszcze przypisany żaden
numer szybkiego wybierania,
naciśnięcie i przytrzymanie
klawisza spowoduje przejście
do przypisywania numerów.
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Wyświetlanie historii
połączeń
Przejdź do menu Połączenia
i wybierz pozycję Historii
połączeń.
To menu umożliwia
sprawdzanie rejestru połączeń
odebranych i nieodebranych
oraz wybieranych numerów
przy pomocy widoku karuzeli.
Można również przejść
bezpośrednio do rejestru
połączeń z konkretnym
numerem poprzez wybranie
pierwszej litery nazwy
kontaktu lub pierwszej
cyfry numeru telefonu, jeśli
numer nie został zapisany w
kontaktach.
Pod zdjęciem kontaktu
zostanie wyświetlony zbiorczy
czas wszystkich połączeń
z kontaktem wraz z liczbą
połączeń nieodebranych,
odebranych i wybranych.

Wpisanie pierwszej litery
nazwy kontaktu sprawi, że
wszystkie zarejestrowane
połączenia z tym kontaktem
zostaną połączone w jeden
rejestr.
Aby przeglądać szczegóły
rejestru połączeń z danym
kontaktem, w tym godziny
i czasy trwania połączenia,
można korzystać z klawisza
nawigacyjnego w dół.
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Kontakty
Wyszukiwanie kontaktu
1 Na ekranie głównym przejdź
do menu Połączenia.
2 Wybierz pozycję Kontakty.
3 Naciskaj prawy klawisz
nawigacyjny, aby
przeglądać listę kontaktów
w porządku alfabetycznym,
lub wpisz pierwszą literę
nazwy kontaktu, żeby
przejść bezpośrednio do
kontaktu.
Jeśli do kontaktu przypisane
zostały więcej niż 3 informacje,
takie jak numer telefonu,
adres e-mail itp., każdą
kolejna informację można
wyświetlić, naciskając klawisz
nawigacyjny w dół.
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WSKAZÓWKA! Aby wyświetlić
listę kontaktów w formie listy,
a nie widoku karuzeli, przejdź
do menu Opcje > Ustawienia
> Ustawienia wyświetlania,
a następnie ustaw w pozycji
Obraz kontaktu wartość Wył.

Tworzenie wizytówki
Ta opcja wyświetla dane
użytkownika. W tym miejscu
można zmieniać swoje
imię i nazwisko oraz dane,
takie jak adres e-mail, nazwa
stanowiska pracy, notatka itp.
1 Na ekranie głównym przejdź
do menu Połączenia.
2 Wybierz pozycję Kontakty.
3 Naciśnij lewy klawisz
nawigacyjny dwa razy,
aby wybrać pozycję Ja.
Jest to nazwa domyślna.
Naciśnięcie klawisza
Dodaj umożliwia wpisanie
nowej nazwy, która będzie
wyświetlana zamiast nazwy
Ja.
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4 Naciśnij klawisz OK lub
wybierz pozycję Opcje i
wybierz polecenie Dodaj
z karty SIM, co umożliwi
dodanie swojego numeru
telefonu z karty SIM.

Dodawanie nowego
kontaktu
1 Na ekranie głównym przejdź
do menu Połączenia.
2 Wybierz pozycję Kontakty.
3 Aby dodać kontakt, naciśnij
lewy klawisz nawigacyjny
jeden raz, a następnie
naciśnij klawisz OK.
Nowy kontakt można dodać
również, wybierając menu
Opcje i pozycję Nowy
kontakt.
4 Określ, czy kontakt ma
zostać zapisany w pamięci
wewnętrznej telefonu, czy
na karcie SIM, a następnie
dodaj imię oraz nazwisko.
Tryb wprowadzania znaków
(np. z wielkich liter na małe

lub z liter na cyfry) można
zmienić poprzez naciśnięcie
klawisza
.
5 Ikony są domyślnie
przypisywane do
poszczególnych kontaktów
w sposób przypadkowy,
ale można je zmieniać.
Jeśli chcesz wybrać obraz z
wyświetlonej listy, naciśnij
prawy klawisz nawigacyjny.
Możesz też nacisnąć lewy
klawisz nawigacyjny, aby
wybrać zdjęcie z albumu,
lub nacisnąć lewy klawisz
nawigacyjny raz jeszcze,
żeby zrobić zdjęcie i użyć je
jako zdjęcie kontaktu. Jeśli
wybrane zdjęcie będzie
miało zbyt duży rozmiar,
nastąpi przekierowanie
do opcji Kadruj, gdzie
można przyciąć zdjęcie
według własnego uznania i
przypisać je do kontaktu.

13

WSKAZÓWKA! Jeśli
rozmiar zdjęcia w menu
Ustawienia będzie
ustawiony jako Kontakt,
podczas fotografowania z
poziomu ekranu głównego
można uzyskać zdjęcie o
maksymalnym rozmiarze
pozwalającym na przypisanie
zdjęcia do kontaktu.

6 Zapisz numer telefonu.
Kropek na górze ekranu
będzie przybywać w
miarę dodawania nowych
kontaktów lub grup.
7 Wybierz Więcej, jeśli
chcesz wpisać dodatkowe
informacje, takie jak adres
e-mail, dzwonek lub strona.
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WSKAZÓWKA! Podczas
zapisywania adresu e-mail
kontaktu można w prosty
sposób dodać końcówkę
adresu, wybierając opcję
E-mail w menu Więcej i
naciskając pozycję Opcje w
lewym dolnym rogu ekranu
i wybierając odpowiednią
opcję z listy. Dostępne opcje:
@hotmail.com, @msn.com, @
yahoo.com, @gmail.com.

Do
gru

Ko
do
rod
zar
Ab
od
lew
me
wy
gru
gru
pa
kar
prz
Po
wp
ekr
kom
do
do
zp
nac
Do
kon
lub
naw

Dodawanie kontaktu do
grupy
Kontakty można przypisywać
do grup, takich jak znajomi czy
rodzina, w celu łatwiejszego
zarządzania kontaktami.
Aby dodać grupę, wybierz
odpowiednią opcję, naciskając
lewy klawisz funkcyjny w
menu kontakty, a następnie
wybierz pozycję Nowa
grupa. Możesz określić, czy
grupa ma być zapisana w
pamięci wewnętrznej czy na
karcie SIM, nadać jej nazwę i
przypisać dzwonek.
Po wybraniu polecenia Zapisz
w prawym dolnym rogu
ekranu, na ekranie ukaże się
komunikat z pytaniem, czy
dodać członków. Możesz
dodać członków bezpośrednio
z poziomu tego komunikatu,
naciskając klawisz OK.
Do przeszukiwania listy
kontaktów użyj lewego
lub prawego klawisza
nawigacyjnego.

Wiadomości
Telefon GD550 oferuje funkcje
obsługi wiadomości SMS,
MMS oraz e-mail, jak również
wiadomości serwisowych
wysyłanych przez sieć.

Wyświetlanie wiadomości
1 Na ekranie głównym przejdź
do menu Wiadomości.
2 Wybierz pozycję Odebrane.
3 Wiadomości zostaną
wyświetlone w widoku
karuzeli. Ostatnia
wiadomość odebrana lub
wysłana będzie wyświetlana
domyślnie poniżej. Z prawej
strony można wyświetlić
historię wiadomości według
nazw kontaktów. Nazwa
kontaktu odpowiadająca
ostatniej wiadomości będzie
pokazana domyślnie. Aby
wyświetlić wiadomości od
konkretnego kontaktu bez
przewijania, wprowadź
pierwszą literę nazwy
kontaktu.
15

Ostatnia pozycja po lewej
stronie to folder wiadomości
roboczych, w którym
znajdują się wiadomości,
które nie zostały wysłane.
WSKAZÓWKA! Jeśli w skrzynce
odbiorczej są nieodebrane
wiadomości, za folderem
robocze pojawi się folder
„Nowa wiadomość”.

4 Naciskając klawisz
nawigacyjny w dół, możesz
wyświetlić szczegółową
historię wszystkich
wiadomości odebranych
od lub wysłanych do
konkretnego kontaktu.
Nowe wiadomości są
oznaczone kolorem żółtym.
Wiadomości odebrane
są oznaczone kolorem
zielonym, natomiast
wiadomości wysłane
– szarym.
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WSKAZÓWKA! Wiadomości
można wyświetlać w widoku
rozszerzonym i zwiniętym,
.
naciskając klawisz
Można też wybrać domyślnie
Widok rozszerzony i Widok
zwinięty w menu Więcej
>Ustawienia > Wiadomości >
Opcje wyświetlania.

Wysyłanie wiadomości
1 Na ekranie głównym przejdź
do menu Wiadomości.
2 Wybierz polecenie Napisz
wiadomość, aby wysłać
wiadomość SMS lub MMS.
3 Zostanie otwarty edytor
wiadomości. Edytor
wiadomości jest wspólny
dla wiadomości SMS
oraz MMS. Ustawieniem
domyślnym edytora
wiadomości jest tryb
wiadomości SMS.
4 Wybierz pozycję Opcje
w lewym dolnym rogu
ekranu, a następnie wybierz
polecenie Wstaw, żeby
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dodać obraz, plik wideo,
plik dźwiękowy, szablon
SMS, szablon MMS, nazwę
kontaktu, numer telefonu
itp.
5 Wybierz polecenie Wyślij
do, żeby wybrać adresata,
naciskając klawisz OK.
Możesz wpisać jakąkolwiek
literę z nazwy kontaktu lub
wybrać opcję Kontakty,
naciskając klawisz OK,
i wybrać nazwę z listy
kontaktów.
6 Naciśnij klawisz Wyślij.
WSKAZÓWKA! Jeżeli tekst
wprowadzany w polu
wiadomości jest dłuższy niż
jedna strona wiadomości
tekstowej, można wybrać typ
wiadomości Kilka SMS-ów
lub MMS. Aby zmienić typ
wiadomości, która ma zostać
wysłana, naciśnij kolejno
Więcej> Ustawienia >
Wiadomości >SMS i wybierz
Wyślij długi SMS jako.

OSTRZEŻENIE: Jeżeli do
wiadomości zostanie dodany
obraz, klip wideo, plik dźwiękowy
lub szablon MMS, zostanie ona
automatycznie zamieniona na
wiadomość MMS, a za jej wysłanie
pobrana będzie odpowiednia
opłata.

Cechy wiadomości MMS
Kiedy otrzymasz wiadomość
MMS, zobaczysz tylko
pierwszy slajd wiadomości.
Status wiadomości MMS
nie zostanie zamieniony na
„przeczytana”, dopóki nie
wybierzesz wiadomości i nie
naciśniesz klawisza OK w
celu wybrania opcji Pokaż,
a następnie nie wybierzesz
klawisza Odtwórz na środku
dolnej części ekranu.
W przypadku wiadomości
SMS na odebraną wiadomość
można odpowiedzieć,
naciskając klawisz OK.
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Wprowadzanie tekstu

Tryb Abc

Zm

Tryb wprowadzania znaków
można zmienić przy pomocy
klawisza
. Dostępne tryby
to: ABC/Abc/abc/123.
Aby korzystać z trybu T9,
naciśnij i przytrzymaj klawisz
. Słownik T9 można
włączyć lub wyłączyć,
naciskając lewy klawisz
funkcyjny i wybierając Opcje
pisania.

Ten tryb umożliwia
wprowadzanie liter przez
naciśnięcie odpowiednią
liczbę razy klawisza
odpowiadającego żądanej
literze, aż do jej wyświetlenia
na ekranie.
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Tryb T9
Tryb T9 korzysta z
wbudowanego słownika
w celu rozpoznawania
wpisywanych słów na
podstawie sekwencji
naciskanych klawiszy.
Wystarczy nacisnąć klawisz
numeryczny odpowiadający
literze, która ma zostać
wprowadzona, a słownik
rozpozna słowo po wpisaniu
wszystkich liter.
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Tryb 123 (tryb cyfr)
Cyfry wprowadza się jednym
naciśnięciem klawisza
odpowiadającego cyfrze. Cyfry
można również dodawać w
trybach wprowadzania liter,
naciskając i przytrzymując
odpowiedni przycisk.
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Zmiana języka

Inne opcje

Telefon GD550 obsługuje
wiele języków.
Język pisania można zmienić
z poziomu ekranu pisania na
dwa sposoby. Możesz nacisnąć
klawisz Opcje, przejść do
pozycji Opcje pisania, wybrać
pozycję Język pisania i tam
ustawić odpowiedni język.
Możesz również po prostu
nacisnąć i przytrzymać klawisz
. Opcje pisania mogą
różnić się w zależności od
wybranego języka.

Za pomocą funkcji Opcje
możesz również wybrać
polecenia Zapisz w
Roboczych, Wstaw oraz
Kopiuj/Wklej. W przypadku
korzystania z funkcji Kopiuj/
Wklej można wybrać część
lub całość wpisanego tekstu
i skopiować i wkleić go tyle
razy, ile potrzeba. Z funkcji
tej można korzystać również
podczas pisania wiadomości
e-mail lub notatki.

Wstawianie symboli
Aby wstawić symbol, naciśnij
klawisz
, a następnie
wybierz symbol. Możesz
również wybrać Opcje, a
następnie wybrać pozycję
Wstaw symbol.
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Konfiguracja konta poczty
e-mail
Obsługa wiadomości e-mail
w telefonie GD550 umożliwia
łatwy kontakt z bliskimi i
współpracownikami poza
domem i biurem. Konfiguracja
konta e-mail typu POP3,
IMAP4 lub MS Exchange jest
prosta i szybka.
1 Na ekranie głównym
przejdź do menu
Wiadomości.
2 Wybierz pozycję E-mail.
3 Po pojawieniu się
komunikatu dotyczącego
konfiguracji wybierz opcję
Tak, a następnie postępuj
zgodnie z procedurą
konfiguracji dla każdego
konta.

Wysyłanie wiadomości
e-mail
1 Na ekranie głównym przejdź
do menu Wiadomości.
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2 Wybierz pozycję E-mail,
a następnie wybierz
konto. Foldery Odebrane,
Wysłane, Kosz itp. będą
wyświetlane w widoku
karuzeli, podobnie jak menu
na ekranie głównym. Folder
Odebrane jest domyślnie
wyświetlany jako pierwszy;
z kolei menu Napisz e-mail
znajduje się zupełnie z lewej
strony.
3 Wybierz pozycję Napisz
e-mail, przytrzymując lewy
klawisz nawigacyjny.
4 Wprowadź adres odbiorcy i
temat wiadomości.
5 Wprowadź tekst
wiadomości.
6 Naciśnij Opcje i wybierz
pozycję Wstaw, aby
wstawić obraz, plik wideo,
plik dźwiękowy, szablon,
podpis itp.
7 Naciśnij Wyślij, aby wysłać
wiadomość e-mail.
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Na ekranie głównym przejdź
do menu Aparat i wybierz
pozycję Zrób zdjęcie.
Możesz również nacisnąć
klawisz aparatu znajdujący się
z prawej strony telefonu.
1 Trzymając telefon poziomo,
skieruj obiektyw w
kierunku fotografowanego
przedmiotu.
2 Lekko naciśnij klawisz
aparatu, a w środkowej
części ekranu celownika
pojawi się pole ostrości.

3 Ustaw telefon w taki sposób,
żeby fotografowany obiekt
znalazł się w polu ostrości.
4 Po ustawieniu ostrości
aparatu na fotografowanym
obiekcie pole ostrości
przybierze kolor zielony.
5 Naciśnij powtórnie klawisz
aparatu.
WSKAZÓWKA! Przybliżenie
widoku można regulować
klawiszami głośności
znajdującymi się z prawej
strony telefonu lub klawiszami
nawigacyjnymi w górę i w dół.
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Po zrobieniu zdjęcia

Kamera

Na ekranie pojawi się
zarejestrowany obraz.
Album – wybierz tę pozycję,
aby zobaczyć zawartość
albumu.
Wyślij – wybierz tę pozycję,
aby wysłać zdjęcie w
wiadomości MMS, w
wiadomości e-mail lub przez
Bluetooth.
Nowy – wybierz tę pozycję,
aby zrobić kolejne zdjęcie.
Ustaw jako – wybierz tę
pozycję, aby użyć zdjęcia jako
tapety, obrazu kontaktu,
obrazu startowego lub
obrazu wyłączenia.
Usuń – wybierz tę pozycję,
aby usunąć zdjęcie.

Nagrywanie krótkiego
filmu
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Na ekranie głównym przejdź
do menu Aparat i wybierz
pozycję Wideo. Możesz
również nacisnąć klawisz
aparatu znajdujący się z
prawej strony telefonu.
1 Na ekranie pojawi się okno
celownika kamery.
2 Trzymając telefon poziomo,
skieruj obiektyw w kierunku
filmowanego obiektu.
3 Aby rozpocząć nagrywanie,
naciśnij klawisz aparatu lub
klawisz OK.
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4 W dolnej części celownika
pojawi się napis REC. oraz
czas nagrywania.
5 Aby zakończyć nagrywanie,
naciśnij klawisz aparatu lub
klawisz OK.

Po nagraniu klipu wideo
Na ekranie pojawi się
nieruchomy obraz
symbolizujący zarejestrowany
klip wideo.
Album – wybierz tę pozycję,
aby zobaczyć zawartość
albumu.
Odtwórz – wybierz tę pozycję,
aby odtworzyć klip wideo.
Nowy – wybierz tę pozycję,
aby nagrać kolejny klip wideo.
Wyślij – wybierz tę pozycję,
aby wysłać klip wideo
w wiadomości MMS, w
wiadomości e-mail lub przez
Bluetooth.
Usuń – wybierz tę pozycję,
aby usunąć klip wideo.

Terminarz
Budzik
Na ekranie głównym przejdź
do menu Terminarz i wybierz
pozycję Budzik.
W celu włączenia lub
wyłączenia budzika na ekranie
budzika naciśnij lewy klawisz
funkcyjny. W przypadku
włączania ustaw godzinę, o
której budzik ma się włączyć.
Po nastawieniu budzika na
ekranie telefonu GD550
pojawi się informacja, ile czasu
pozostało do włączenia się
budzika.
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Kalendarz
Na ekranie głównym przejdź
do menu Terminarz i wybierz
pozycję Kalendarz. W polu
z bieżącą datą znajduje się
kwadratowy kursor. W celu
przejścia do innej daty używaj
klawiszy nawigacyjnych. Aby
przejrzeć terminy dla danej
daty, naciśnij klawisz OK. W
przypadku braku terminów,
możesz dodać nowy
termin, wybierając pozycję
Nowy termin. Do każdego
terminu można dodać alarm
powiadomienia.
Dostępne są następujące
opcje:
X Nowy termin – umożliwia
dodanie nowego terminu
do wybranego dnia.
X Idź do daty – umożliwia
bezpośrednie przejście do
wybranej daty.
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X Funkcje klawiszy
– umożliwia przeglądanie
funkcji klawiszy dla
kalendarza.
X Ustawienia

Notatka
Na ekranie głównym przejdź
do menu Terminarz i wybierz
pozycję Notatka.
1 Wybierz pozycję Nowa
notatka w celu napisania
nowej notatki.
2 Wprowadź treść notatki
i naciśnij klawisz OK, aby
zapisać. Notatka zostanie
dodana do listy i będzie
widoczna na ekranie.
Do przeszukiwania listy
notatek służą klawisze
nawigacyjne.
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Wyświetlanie notatki na
zablokowanym ekranie
1 Wybierz notatkę, korzystając
z lewego lub prawego
klawisza nawigacyjnego,
a następnie naciśnij lewy
klawisz funkcyjny, aby
otworzyć menu Opcje.
2 Wybierz pozycję Pokaż na
zablokowanym ekranie,
co spowoduje, że przy
notatce pojawi się czerwony
znacznik.
3 Po zsunięciu telefonu
notatka będzie widoczna na
ekranie. Aby usunąć notatkę
z ekranu, naciśnij klawisz
Opcje i wybierz polecenie
Usuń z zablokowanego
ekranu.

Dodatki
Aktualności
Po wybraniu tej opcji menu
zostanie wyświetlony
ekran prognozy pogody.
Po naciśnięciu klawisza
OK zostanie wyświetlona
bardziej szczegółowa
prognoza. Naciskając prawy
klawisz nawigacyjny można
wyświetlić Aktualności.
Po naciśnięciu klawisza OK w
menu Moje informacje można
dodać więcej kanałów według
własnego uznania. Można też
zapisać kanał w pozycji Mój
kanał podczas surfowania.
Możesz również nacisnąć
lewy klawisz funkcyjny, co
spowoduje otwarcie menu
Opcji, w którym można
ustawić termin aktualizacji
za pomocą opcji Aktualizuj
informacje.
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Aplikacje
• Muzyka
To menu umożliwia
odtwarzanie utworów,
porządkowanie ich według
wykonawców, albumów i
gatunków oraz tworzenie list
odtwarzania.
Teraz odtwarzane – to menu
jest dostępne wyłącznie
podczas odtwarzania muzyki
w tle (BGM). Dostępnych
jest wiele opcji, takich jak
Dodaj do listy odtwarzania,
Klasyfikacja itp. Wybierając
pozycję Opcje w lewym
dolnym rogu ekranu, można
zmienić ustawienia funkcji
Powtórz, Losowo oraz
Korektor.
Ostatnio odtwarzany utwór
– ta pozycja menu jest
dostępna, gdy muzyka w tle
(BGM) nie jest odtwarzana.
Umożliwia ona ponowne
odsłuchanie ostatnio
26

odtwarzanego utworu. W
tej pozycji dostępne są te
same opcje, co w menu Teraz
odtwarzane.
Wszystkie utwory – umożliwia
przeglądanie wszystkich
utworów w pamięci
zewnętrznej i wewnętrznej.
Naciśnięcie klawisza Opcje
umożliwia korzystanie z
kilku opcji, takich jak Ustaw
jako dzwonek, Wyślij przez
Bluetooth, Wyszukaj itp.
Moje listy odtwarzania – to
menu umożliwia tworzenie i
przeglądanie list odtwarzania.
Wykonawcy – pokazuje listę
wykonawców wszystkich
utworów w bibliotece oraz
wszystkie utwory wybranego
wykonawcy.
Albumy – pokazuje listę
albumów dla wszystkich
utworów w bibliotece oraz
wszystkie utwory z wybranego
albumu.
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Gatunki – pokazuje listę
gatunków dla wszystkich
utworów w bibliotece oraz
wszystkie utwory z wybranego
gatunku.
Losowo wszystkie utwory
– umożliwia losowe
przeglądanie wszystkich
utworów w bibliotece.
UWAGA: Pliki muzyczne mogą być
chronione prawem autorskim oraz
prawem własności intelektualnej.
W związku z tym przed pobraniem
pliku należy zapoznać się w
obowiązującymi przepisami prawa
w tym zakresie.

• Radio FM
Telefon LG GD550 jest
wyposażony w radio FM,
dzięki czemu można ustawić
ulubione stacje i słuchać ich
w podróży. Po naciśnięciu
lewego klawisza funkcyjnego
można korzystać z opcji
Edytuj kanał, Nowy kanał
oraz Edytuj nazwę stacji.
Naciśnięcie klawisza OK
spowoduje wyświetlenie Listy
kanałów. Menu Lista kanałów
umożliwia ustawianie kanałów
oraz dostosowywanie
ustawień kanałów.
UWAGA: Aby słuchać radia, należy
podłączyć zestaw słuchawkowy do
portu znajdującego się z prawej
strony telefonu.

go
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• Internet

• Moje pliki

Telefon umożliwia korzystanie
z Internetu. Połączenie z
Internetem przenosi szybki,
kolorowy świat gier, muzyki,
wiadomości, sportu, rozrywki
i wielu innych informacji
bezpośrednio na ekran
telefonu komórkowego.

To menu umożliwia dostęp do
danych użytkownika.
Wszystkie dane są
wyświetlane na karcie
Wszystkie. Po naciśnięciu
prawego klawisza
nawigacyjnego można
wyświetlić dane tylko z
pamięci wewnętrznej.

UWAGA: Za łączenie z tymi
usługami oraz pobieranie treści
naliczane są dodatkowe opłaty.
Sprawdź stawki za pobieranie
danych u operatora sieci.

• Mapy Google
Umożliwia sprawdzanie
bieżącej lokalizacji, warunków
drogowych oraz informacji
na temat trasy do miejsca
docelowego.
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Obrazy – umożliwia przeglądanie
wszystkich obrazów w telefonie
oraz korzystanie z opcji
dostępnych w menu Opcje: Ustaw
jako tapetę itp., Zmień nazwę,
Edytuj, Wyślij przez, Drukuj przez,
Sortuj według itp.
Wideo – umożliwia odtwarzanie
wszystkich klipów wideo w
telefonie oraz korzystanie z opcji
dostępnych w menu Opcje,
podobnie jak w menu Obrazy.
Dźwięki – umożliwia odtwarzanie
wszystkich plików dźwiękowych
w telefonie oraz korzystanie z
opcji dostępnych w menu Opcje,
podobnie jak w menu Obrazy.
Gry i aplikacje – umożliwia
przeglądanie wszystkich gier
i aplikacji w telefonie oraz
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korzystanie z opcji dostępnych w
menu Opcje: Wyślij informacje
o pliku, Informacje o pliku,
Upoważnienie itp.
Dokumenty – umożliwia
przeglądanie wszystkich
dokumentów w telefonie.
Inna zawartość – umożliwia
przeglądanie innych plików poza
wyżej wymienionymi.

Narzędzia
• Kalkulator

e

Podstawowe funkcje
kalkulatora umożliwiają
dodawanie, odejmowanie,
mnożenie i dzielenie. Liczby i
znaki matematyczne można
wprowadzać za pomocą
klawiatury.
Aby usunąć cyfrę, naciśnij
klawisz
.
W przypadku bardziej
złożonych obliczeń naciśnij
klawisz Opcje i wybierz jedną
z dostępnych funkcji: +/-, sin,
cos, tan, log, ln, exp, sqrt,
deg, rad, x^y lub X^2.
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• Dyktafon
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Za pomocą funkcji Dyktafon
można nagrywać notatki
głosowe i inne dźwięki.
Naciśnij klawisz OK, aby
rozpocząć nagrywanie.
Naciśnij lewy klawisz
funkcyjny, aby wstrzymać
nagrywanie. Aby wznowić
nagrywanie, naciśnij klawisz
ponownie.
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Aby zatrzymać nagrywanie,
naciśnij klawisz OK. Nagranie
zostanie automatycznie
zapisane.
Opcje – naciśnięcie klawisza
Opcje umożliwia korzystanie z
funkcji Odtwórz, Usuń, Ustaw
jako dzwonek lub dźwięk
wiadomości oraz Wyślij
przez: wiadomość, e-mail lub
Bluetooth.
Album – umożliwia wybór
plików audio do nagrywania.
Pamięć – jeśli karta pamięci
jest zainstalowana, ta opcja
umożliwia wybór pamięci
zewnętrznej lub wewnętrznej
jako domyślnego miejsca
zapisu.
Tryb nagrywania – tryb
nagrywania MMS skraca czas
nagrywania, aby nagranie
można było zmieścić w
wiadomości MMS.
Tryb normalny umożliwia
tworzenie dłuższych nagrań.
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• Stoper

•C

Funkcja ta umożliwia
rejestrowanie czasu, który
upłynął od określonego
zdarzenia. Umożliwia
rejestrowanie tzw.
międzyczasów (do 99) oraz
czasu łącznego.

Fun
um
akt
wa
Ab
lew
sko
jak
akt
let
Us

• Konwerter jednostek
Ta funkcja umożliwia
konwertowanie jednostek
miary.
Obsługiwanych jest 7
typów jednostek: Waluta,
Powierzchnia, Masa, Długość,
Temperatura, Objętość oraz
Prędkość.
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• Czas globalny
Funkcja czas globalny
umożliwia sprawdzenie
aktualnego czasu w
ważniejszych miastach świata.
Aby dodać miasto, naciśnij
lewy klawisz funkcyjny i
skorzystaj z opcji Ustaw
jako drugie miasto, Zmień
aktualną datę i godzinę, Czas
letni, Typ zegara, Usuń oraz
Usuń wszystko.

• Usługi SIM (W zależności
od karty SIM)
Umożliwia skorzystanie z
usług dostępnych na karcie
SIM.

Ustawienia
• Urządzenie
(Więcej > Ustawienia >
Urządzenie)
Umożliwia dostosowanie
ustawień urządzenia do
własnych preferencji. Wybierz
menu, które chcesz zmienić, i
ustaw odpowiednią wartość.

Data i godzina
Dostosowanie ustawień
daty i godziny oraz wybór
możliwości automatycznego
aktualizowania godziny
podczas w podróży.

Język
To menu umożliwia zmianę
języka wyświetlania
wybranego jako Język główny
oraz Języka pisania służącego
do wpisywania tekstu.

31

Bezpieczeństwo

Informacje o pamięci

Us

W celu zabezpieczenia
telefonu GD550 oraz
zawartych na nim ważnych
informacji warto zmienić
ustawienia zabezpieczeń.
Blokada urządzenia – ta
funkcja umożliwia określenie,
kiedy telefon ma być
blokowany.
Zablokuj aplikację
– umożliwia wskazanie menu,
które ma być blokowane za
pomocą tej funkcji.
Żądaj kodu PIN – włączenie
żądania kodu PIN po
włączeniu telefonu.
Zmień kody – umożliwia
zmianę kodu PIN (ta pozycja
menu będzie wyświetlana w
przypadku włączenia opcji
żądania kodu PIN), kodu PIN2
oraz kodu zabezpieczającego.

Opcja Informacje o pamięci
umożliwia określenie,
jak każdy rodzaj pamięci
jest wykorzystywany,
oraz sprawdzenie ilości
dostępnego wolnego miejsca
w: wewnętrznej pamięci
wspólnej, wewnętrznej
pamięci zarezerwowanej,
pamięci karty USIM oraz
pamięci domyślnej.

Um
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Oszczędność energii
Ta pozycja umożliwia
włączenie i wyłączenie funkcji
oszczędności energii (ON
lub OFF). Wybranie opcji ON
umożliwi zmniejszenie zużycia
baterii.

Tryb lotu
Ta funkcja umożliwia
włączenie trybu lotu. Wybranie
trybu lotu uniemożliwia
nawiązywanie połączeń,
łączenie z Internetem oraz
wysyłanie wiadomości.
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Ustawienia zsuwania
Umożliwia wybór aplikacji,
które pozostaną aktywne po
zamknięciu telefonu.

Zresetuj ustawienia
Funkcja Zresetuj ustawienia
pozwala przywrócić wartości
fabryczne wszystkich
ustawień. Do aktywacji tej
funkcji wymagany jest kod
zabezpieczający. Domyślny
kod zabezpieczający to „0000”.

• Dźwięki
(Więcej > Ustawienia >
Dźwięki)
Umożliwia wybór dźwięków
oraz ustawianie głośności
urządzenia.
Wybierz jedną z następujących
opcji:
Połączenia i wiadomości
Inne dźwięki

• Ekran
(Więcej > Ustawienia > Ekran)

Istnieje możliwość zmiany
ustawień wyświetlacza
telefonu.

Zablokowany ekran
Umożliwia ustawienie zegara
i obrazów wyświetlanych na
zablokowanym ekranie.

Czcionka
Umożliwia ustawienie
rozmiaru i stylu czcionki.

Podświetlenie
Umożliwia ustawienie czasu
trwania podświetlenia ekranu.

Obraz startowy
Umożliwia ustawienie obrazu
startowego.

Obraz wyłączania
Umożliwia ustawienie obrazu
wyłączania.

• Połączenia
(Więcej > Ustawienia >
Połączenia)
Umożliwia zmianę ustawień
połączeń.
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Ustawienia wspólne
Umożliwia ustawienie funkcji
odnoszących się do wspólnych
ustawień połączeń: Pokazuj
mój identyfikator abonenta,
Połączenia odrzucane, Auto.
ponawianie, Tryb odbioru
Bluetooth itp.

Czas trwania połączeń
Umożliwia sprawdzanie czasu
trwania połączeń. Po wpisaniu
kodu zabezpieczającego
można zresetować czasy
połączeń, naciskając lewy
klawisz funkcyjny.

Ilość danych
Umożliwia sprawdzenie
ilości przesyłanych
danych. Po wpisaniu kodu
zabezpieczającego można
zresetować licznik danych,
naciskając lewy klawisz
funkcyjny.

Koszty połączeń
Umożliwia sprawdzenie ilości
jednostek w pozycji Ostatnie
lub Wszystkie oraz ustawienie
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kosztów połączeń i
ustawienie limitu. Pozycje
Ostatnie oraz Wszystkie
można zresetować, naciskając
lewy klawisz funkcyjny po
wpisaniu kodu PIN2.

Przekazywanie połączeń
Umożliwia wybór opcji
przekierowywania połączeń
na innym numer: Wszystkie,
Gdy zajęty itp. Po naciśnięciu
lewego klawisza funkcyjnego,
będzie można wybrać opcję
Wyłącz, Wyłącz wszystko itp.
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Blokowanie połączeń

Op

Umożliwia ograniczenie
połączeń wychodzących i
przychodzących.
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Numery ustalone

SM

Umożliwia wybór opcji
Numery ustalone w celu
włączenia tej funkcji i
utworzenia listy numerów,
które można będzie wybierać
z telefonu. W tym celu będzie
potrzebny kod PIN2, który
można otrzymać od operatora.
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Z telefonu będzie można
wybierać jedynie numery
znajdujące się na liście
numerów ustalonych.

E-mail

Poł. oczekujące

Podpis

Włączenie tej funkcji
sprawia, że w trakcie
rozmowy użytkownik będzie
informowany o innym
połączeniu przychodzącym.

Umożliwia wprowadzenie
tekstu
podpisu zawierającego litery i
symbole.

• Wiadomości

Umożliwia określenie
ustawień odnoszących się do
wiadomości serwisowych, w
tym Zabezpieczenia usługi.

(Więcej > Ustawienia >
Wiadomości)

Opcje wyświetlania
Umożliwia wybór różnych
opcji wyświetlania
wiadomości.

SMS
Umożliwia określenie
ustawień odnoszących się do
wiadomości SMS.

MMS

Umożliwia określenie
ustawień odnoszących się do
wiadomości e-mail.

Wiadomości serwisowe

Licznik wiadomości
Umożliwia określenie
konkretnego okresu, po
upływie którego użytkownik
zostanie powiadomiony o
liczbie wysłanych wiadomości.
Można też wybrać polecenie
Wyzeruj w celu usunięcia
danych.

Umożliwia określenie
ustawień odnoszących się do
wiadomości MMS.
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Wiadomości sieciowe
Umożliwia określenie
ustawień odnoszących się do
wiadomości sieciowych.
- Odbieranie wł./wył.
- Kanały: umożliwia tworzenie,
wyświetlanie i edycję
kanałów wiadomości
sieciowych.
- Języki: umożliwia wybór
języka wiadomości
sieciowych.

• Internet
(Więcej > Ustawienia >
Internet)

Profile
Umożliwia przeglądanie
profili internetowych. Profile
można dodawać, usuwać
oraz edytować, używając
lewego klawisza funkcyjnego.
Jednakże nie można usunąć
ani edytować konfiguracji
domyślnej.

Ustawienia wyglądu
Umożliwia wybór ustawień
wyglądu przeglądarki.
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(Kodowanie znaków,
Szybkość przewijania,
Rozmiar czcionki, Pokaż
obrazy oraz Skrypt Java.)

Pamięć Cache
Odwiedzane strony
internetowe są zapisywane w
pamięci telefonu.
- Opróżnij cache: umożliwia
usunięcie wszystkich danych
zapisanych w pamięci
podręcznej.

Pliki cookie
Informacje na temat usług
internetowych, z których
korzystasz, są przechowywane
w postaci tzw. plików cookie.
- Wyczyść cookies: powoduje
usunięcie wszystkich plików
cookie z pamięci.

Zabezpieczenia
- Certyfikaty: umożliwia
przeglądanie listy
certyfikatów i wyświetlanie
szczegółów certyfikatów.
- Wyczyść sesję:
umożliwia usunięcie sesji
zabezpieczonej.

•B

(W
Blu
To
sko
GD
Blu
też
wid
wy
urz
urz
jes
spa

Us

Um
iw
Blu

Wy

Tel
urz
wy
po
Od
Wy
chc
a te

w

ch

ne
e.
je
w

e

• Bluetooth
(Więcej > Ustawienia >
Bluetooth)
To menu umożliwia
skonfigurowanie telefonu
GD550 do obsługi łączności
Bluetooth. Umożliwia
też zmianę parametrów
widoczności telefonu,
wyszukiwanie innych
urządzeń lub przeszukiwanie
urządzeń, z którymi telefon
jest lub może zostać
sparowany.

Ustaw Bluetooth
Umożliwia włączanie
i wyłączanie łączności
Bluetooth.

Wyszukaj urządzenia
Telefon GD550 wyszuka
urządzenia. Po zakończeniu
wyszukiwania na ekranie
pojawią się opcje Dodaj i
Odśwież.
Wybierz urządzenie, z którym
chcesz sparować telefon,
a telefon utworzy hasło

domyślnie przy każdej próbie
połączenia z urządzeniem.
W ten sposób telefon połączy
się z innym urządzeniem,
tworząc połączenie chronione
hasłem.

Urządzenia sparowane
Umożliwia sprawdzanie
sparowanych urządzeń.
Po wciśnięciu lewego klawisza
funkcyjnego oraz wybraniu
opcji Nowy można wyszukać
nowe urządzenia, z którymi
telefon ma się połączyć.

Ustawienia
Istnieje możliwość zmiany
następujących ustawień:
- Moja widoczność: określa
widoczność telefonu i
umożliwia wybór jednej
z następujących wartości:
Widoczny, Ukryty lub
Widoczne przez 1 min.
- Nazwa urządzenia:
umożliwia wprowadzenie
nazwy dla telefonu LG
GD550.
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- Obsługiwane usługi:
pokazuje, jakiego typu usługi
telefon obsługuje.
- Tryb zdalnej karty SIM:
Wł./Wył.
- Mój adres: umożliwia
wyświetlenie adresu
Bluetooth.

• Łączność
(Więcej > Ustawienia >
Łączność)
Ustawienia łączności zostały
skonfigurowane przez
operatora sieci, dzięki czemu
można od razu korzystać
z nowego telefonu. Jeśli
chcesz zmienić te ustawienia,
skorzystaj z tego menu.
Umożliwia konfigurację
ustawień sieci i profilów
dostępu do danych.
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Połączenie USB
Umożliwia wybór
trybu połączenia USB
odpowiedniego do
określonego celu.
- Modem PC: telefon może
pełnić funkcję modemu
komputera po podłączeniu
za pomocą kabla USB.
- Pamięć masowa: po wyborze
tej opcji i podłączeniu
telefonu do komputera,
można przeciągać pliki
z komputera do folderu
urządzenia zewnętrznego
reprezentującego telefon
GD550.
- PC Suite: ten tryb umożliwia
podłączanie telefonu
do komputera w trybie
synchronizacji.
- Zawsze pytaj: wybór tej
opcji umożliwi wybór
trybu połączenia przy
każdorazowym podłączaniu
telefonu do komputera.
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• Pomoc
(Więcej > Ustawienia >
Pomoc)
Umożliwia wyświetlenie
szczegółowych informacji o
telefonie GD550.

Aktualizacja oprogramowania
Program LG Mobile Phone
Software Upgrade Program
Więcej informacji na temat
instalacji i korzystania z tego
programu można znaleźć na
stronie http://www.lgmobile.
com
Ta funkcja umożliwia
szybką i łatwą aktualizację
oprogramowania do
najnowszej wersji za
pośrednictwem Internetu,
bez konieczności korzystania
z usług naszego centrum
serwisowego. Podczas
aktualizacji oprogramowania
telefonu należy poświęcić
temu procesowi pełną uwagę.
Przed wykonaniem każdej

czynności należy uważnie
przeczytać wyświetlane
instrukcje i uwagi. Odłączenie
kabla USB do transmisji
danych lub wyjęcie baterii w
trakcie procesu aktualizacji
oprogramowania może
spowodować poważne
uszkodzenie telefonu. Przed
rozpoczęciem aktualizacji
oprogramowania zalecamy
zanotowanie ważnych danych
zapisanych w telefonie,
ponieważ producent nie bierze
odpowiedzialności za utratę
danych podczas tego procesu.
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Akcesoria
W zestawie z telefonem GD550 znajdują się następujące
akcesoria:
Zawartość pudełka zależy od kanału sprzedaży i może ulegać
zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Te

Ładowarka

M

Przewód
danych

Bateria

Zestaw
słuchawkowy
stereo
UWAGA:
• Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów firmy LG.
• Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować utratę
gwarancji.
• Akcesoria mogą się różnić w zależności od regionu. Dalsze
informacje na ten temat można uzyskać w naszych regionalnych
centrach serwisowych lub u naszych przedstawicieli.
• Zawartość pudełka zależy od kanału sprzedaży i może ulegać
zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
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M

Temperatura otoczenia
Maks.: +55°C
(rozładowywanie)
+45°C (ładowanie)
Min.: -10°C

Waga telefonu z baterią: 134g
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Ws

Deklaracja zgodności

Zac
zp
Ich
stw
nie

Dane producenta
Imię i nazwisko
LG Electronics Inc
Adres
LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Na
rad

Dane produktu
Nazwa produktu
GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment
Nazwa modelu
GD550
Nazwa handlowa
LG

Dane dotyczące spełnianych norm

Informacje dodatkowe
Zgodność z powyższymi normami zweryfikowana jest przez następującą jednostkę notyfikowaną (BABT)
BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: 0168

Oświadczenie
Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyżej
wymieniony produkt, do którego odnosi się
niniejsza deklaracja, jest zgodny z przepisami wyżej
wymienionych norm i dyrektyw

Imię i nazwisko
Seung Hyoun, Ji / Dyrektor

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Podpis przedstawiciela
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Wskazówki dotyczące bezpiecznego i sprawnego korzystania z telefonu
Zachęcamy do zapoznania się
z poniższymi wskazówkami.
Ich nieprzestrzeganie może
stwarzać zagrożenie lub być
niezgodne z prawem.

Narażenie na wpływ fal
radiowych
Informacje dotyczące
oddziaływania fal radiowych
oraz współczynnika SAR (ang.
Specific Absorption Rate).
Telefon komórkowy GD510
zaprojektowano w sposób
zapewniający zgodność z
odpowiednimi wymaganiami
bezpieczeństwa związanymi
z oddziaływaniem fal
radiowych. Wymagania
te oparto na wskazaniach
naukowych, określających
marginesy bezpieczeństwa
zapewniające ochronę
wszystkich osób, bez względu
na ich wiek i stan zdrowia.
• We wskazaniach związanych
z oddziaływaniem fal
radiowych posłużono
się jednostką pomiaru

znaną jako współczynnik
SAR (ang. Specific
Absorption Rate). Testy
mierzące wartość SAR są
przeprowadzane z użyciem
standardowych metod, gdy
telefon emituje najwyższą
udokumentowaną dla
niego moc promieniowania
we wszystkich
wykorzystywanych zakresach
częstotliwości.
• Mimo iż różne modele
telefonów LG mogą różnić
się wartością współczynnika
SAR, wszystkie
zaprojektowano tak, by
spełniały odpowiednie
wytyczne dotyczące
oddziaływania fal radiowych.
• Graniczna wartość
współczynnika SAR
zalecana przez organizację
International Commission
on Non-Ionizing Radiation
Protection (ICNIRP) to 2 W/kg
(wartość uśredniona dla 10 g
masy ciała).
43

Wskazówki dotyczące bezpiecznego i sprawnego korzystania z telefonu
• Najwyższa wartość SAR
uzyskana podczas badań
tego modelu telefonu przy
użyciu systemu DASY4
wynosi 1.45 W/kg (10 g) dla
telefonu trzymanego przy
uchu oraz 1.31 W/kg (10 g)
dla telefonu noszonego
blisko ciała.
• Informacja dotycząca
współczynnika SAR
przeznaczona dla osób
zamieszkujących kraje i
regiony, które przyjęły
limit wartości SAR zalecany
przez Institute of Electrical
and Electronics Engineers
(IEEE), wynoszący 1,6 W/kg
(w odniesieniu do 1 g masy
ciała).
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Czyszczenie i konserwacja
produktu
OSTRZEŻENIE
Korzystaj jedynie z tych
baterii, ładowarek i
akcesoriów dodatkowych,
które zostały zatwierdzone
do użytku z danym
modelem telefonu. Użycie
jakichkolwiek innych
urządzeń dodatkowych
grozi unieważnieniem
homologacji i gwarancji
na telefon. Może też być
niebezpieczne.
• Nie rozkładaj telefonu na
części. Jeśli wymagana jest
naprawa, oddaj telefon do
specjalistycznego punktu
serwisowego.
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• Naprawy gwarancyjne mogą
obejmować wymianę części
na nowe lub naprawione
oferujące parametry i funkcje
odpowiadające wymienianym
częściom. Decyzja o wyborze
konkretnego rozwiązania
należy do firmy LG.
• Zachowaj odpowiednią
odległość pomiędzy
telefonem a urządzeniami
elektrycznymi, takimi jak
telewizory, odbiorniki
radiowe i komputery
osobiste.
• Zachowaj odpowiednią
odległość pomiędzy
telefonem a źródłami ciepła,
takimi jak kaloryfery czy
kuchenki.
• Nie upuszczaj telefonu.
• Nie narażaj urządzenia na
mechaniczne wibracje lub
wstrząsy.
• Wyłączaj telefon w
miejscach, w których
nakazują to specjalne

przepisy. Telefonu nie
wolno na przykład używać
w szpitalach, gdyż może on
zakłócać pracę wrażliwego
na promieniowanie radiowe
sprzętu medycznego.
• W trakcie ładowania nie
należy dotykać telefonu
mokrymi rękoma. Może to
spowodować porażenie
prądem elektrycznym lub
poważne uszkodzenie
telefonu.
• Nie ładuj telefonu w pobliżu
materiałów łatwopalnych,
ponieważ telefon może się
rozgrzać i spowodować
zagrożenie pożarem.
• Zewnętrzną część urządzenia
należy czyścić suchą
szmatką. (Nie korzystaj z
rozpuszczalników, takich jak
benzen, rozcieńczalnik lub
alkohol).
• Nie kładź ładowanego
telefonu na materiałowych
powierzchniach.
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Wskazówki dotyczące bezpiecznego i sprawnego korzystania z telefonu
• Telefon należy ładować w
pomieszczeniu o dobrej
wentylacji.
• Nie narażaj urządzenia na
nadmierne działanie dymu
lub kurzu.
• Nie przechowuj telefonu w
pobliżu kart kredytowych
lub innych kart z paskiem
magnetycznym, gdyż może
on uszkodzić informacje
zapisane na paskach
magnetycznych.
• Nie dotykaj ekranu ostrym
przedmiotem. Może to
spowodować uszkodzenie
telefonu.
• Unikaj kontaktu telefonu z
cieczami lub wilgocią.
• Ostrożnie korzystaj z
akcesoriów, takich jak
słuchawka. Nie dotykaj
anteny bez potrzeby.
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Efektywne korzystanie z
telefonu
Urządzenia elektroniczne
Wszystkie telefony mogą
powodować zakłócenia, które
mogą negatywnie wpłynąć na
działanie znajdujących się w
pobliżu urządzeń.
• Nie używaj telefonu
komórkowego w pobliżu
sprzętu medycznego bez
zgody personelu placówki.
Nie umieszczaj telefonu w
pobliżu rozrusznika serca, np.
w kieszeni na piersi.
• Telefony komórkowe mogą
zakłócać pracę niektórych
aparatów słuchowych.
• Telefony komórkowe
mogą powodować
niewielkie zakłócenia pracy
odbiorników telewizyjnych,
radiowych, komputerów itp.
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Bezpieczeństwo na drodze
Zapoznaj się z lokalnymi
przepisami dotyczącymi
korzystania z telefonów
komórkowych podczas
kierowania pojazdem.
• Podczas prowadzenia
pojazdu nie trzymaj telefonu
w ręce.
• Skup się na prowadzeniu
pojazdu.
• Korzystaj z zestawu
głośnomówiącego lub
słuchawkowego, jeśli jest
dostępny.
• Jeśli wymagają tego warunki
panujące na drodze,
przed wykonywaniem lub
odebraniem połączenia
należy zjechać na pobocze i
zaparkować pojazd.
• Fale radiowe mogą
negatywnie wpływać na
pracę niektórych systemów
elektronicznych w
pojeździe, np. odtwarzaczy
samochodowych i systemów
bezpieczeństwa.

• Jeśli pojazd jest wyposażony
w poduszkę powietrzną, nie
należy jej blokować przez
zainstalowane na stałe
lub przenośnie urządzenia
bezprzewodowe. Może
to spowodować awarię
poduszki powietrznej,
a tym samym poważne
obrażenia ciała wywołane
nieprawidłowym działaniem.
• Słuchając muzyki na
zewnątrz pomieszczeń,
ustawiaj głośność na
umiarkowanym poziomie,
aby słyszeć dźwięki z
otoczenia. Jest to wyjątkowo
ważne w pobliżu dróg.

Zapobieganie uszkodzeniu
słuchu
Uszkodzenie słuchu
może nastąpić w wyniku
długotrwałego oddziaływania
dźwięku o znacznym
natężeniu. Dlatego też zaleca
się, aby podczas włączania
lub wyłączania telefonu
nie trzymać go przy uchu.
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Wskazówki dotyczące bezpiecznego i sprawnego korzystania z telefonu
Ponadto zaleca się ustawienie
głośności rozmów i muzyki na
umiarkowanym poziomie.

Miejsca zagrożone wybuchem
Nie korzystaj z telefonu
podczas trwania prac
z użyciem materiałów
wybuchowych. Stosuj się do
ograniczeń i postępuj zgodnie
z wszelkimi przepisami.

Miejsca zagrożone wybuchem
• Nie korzystać z telefonu na
stacji benzynowej.
• Nie korzystać z urządzenia w
pobliżu zbiorników paliwa
lub substancji chemicznych.
• Nie przewoź ani nie
przechowuj łatwopalnych
gazów, cieczy lub materiałów
wybuchowych w schowku
samochodowym, w
którym znajduje się telefon
komórkowy i akcesoria.

W samolocie
Urządzenia bezprzewodowe
mogą powodować zakłócenia
w samolocie.
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• Przed wejściem na pokład
samolotu wyłącz telefon
komórkowy.
• Nie korzystaj z telefonu
przed rozpoczęciem lotu bez
zgody załogi.

Dzieci
Telefon należy przechowywać
w bezpiecznym miejscu,
niedostępnym dla małych
dzieci. Telefon zawiera drobne
części, które w przypadku
włożenia do ust stwarzają
niebezpieczeństwo połknięcia.

Połączenia alarmowe
Funkcja połączeń alarmowych
może nie być dostępna w
niektórych sieciach telefonii
komórkowej. Z tego względu
w przypadku konieczności
wezwania pomocy nie
należy polegać wyłącznie
na telefonie. Szczegółowe
informacje można uzyskać u
lokalnego operatora sieci.
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Informacje o baterii
• Bateria nie musi być
całkowicie rozładowana
przed rozpoczęciem
ładowania. W
przeciwieństwie do innych
baterii w baterii tego
telefonu nie występuje
efekt pamięci, który mógłby
pogorszyć wydajność baterii.
• Używaj wyłącznie baterii
i ładowarek firmy LG.
Ładowarki firmy LG zostały
zaprojektowane tak, aby
maksymalnie wydłużyć czas
eksploatacji baterii.
• Nie rozkładaj baterii na części
ani nie wywołuj zwarcia.
• Utrzymuj metalowe styki
baterii w czystości.
• Baterię należy wymienić,
jeśli nie działa w sposób
zadowalający. Baterię
można ładować wielokrotnie
zanim konieczna będzie jej
wymiana.

• Jeśli bateria nie była
używana przez dłuższy czas,
naładuj ją, aby maksymalnie
zwiększyć jej przydatność.
• Nie przechowuj ładowarki w
miejscach nasłonecznionych
ani nie korzystaj z niej
w warunkach wysokiej
wilgotności, np. w łazience.
• Nie przechowuj baterii
w gorących lub zimnych
miejscach. Może to
spowodować spadek ich
żywotności.
• Wymiana baterii na baterię
nieprawidłowego typu
stwarza ryzyko eksplozji.
• W przypadku zużycia baterii
należy postępować zgodnie
z instrukcjami producenta.
Jeżeli to możliwe, należy
ją poddać recyklingowi.
Nie wolno wyrzucać
baterii razem ze zwykłymi
odpadami.
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Wskazówki dotyczące bezpiecznego i sprawnego korzystania z telefonu
• W przypadku konieczności
wymiany akumulatora,
należy zanieść go
do najbliższego
autoryzowanego serwisu lub
dealera LG Electronics.
• Należy zawsze odłączać
ładowarkę od gniazdka
zasilania po naładowaniu
akumulatora telefonu, aby
uniknąć kosztów związanych
z dodatkowym zużyciem
energii.
• Rzeczywisty czas pracy
baterii zależy od konfiguracji
sieci, ustawień urządzenia,
sposobu korzystania
z urządzenia, baterii i
warunków otoczenia.
• Aby zapobiec
zanieczyszczeniu
środowiska i spowodowaniu
ewentualnego zagrożenia
dla zdrowia ludzi i
zwierząt, zużytą baterię
lub akumulator wyrzuć do
odpowiedniego pojemnika
50

w wyznaczonych punktach
zbiórki.
• Nie wyrzucaj baterii ani
akumulatora razem z innymi
odpadami.
• Zaleca się korzystanie z
lokalnych, bezpłatnych
systemów zwrotu baterii i
akumulatorów.

HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE
Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout
line and fold as illustrated below.

How to cut
Cut out Quick Reference Guide along the cutout line.
You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.
• Be careful not to cut yourself when using scissors.

Ge

Po
Tu
on

M

Na

O
Se
op
co

Ca
Di
nu
in

Getting to know your phone
Power key
Turns the phone
on/off.
Main screen

Navigation keys

OK key
Selects menu
options and
confirms actions.
Call key
Dials a phone
number and answers
incoming calls.

Soft keys
Each of these
keys performs
the functions
indicated by
the text on
the display
immediately
above them.
End key
Ends or rejects a
call. Returns to
the home screen
when you use
the menu.
Clear key
1

Getting to know your phone

Headset / Charger /
USB Cable connector
Volume key
Controls the volume
of the earpiece.
Camera key
Goes to camera menu
directly from the
homescreen.

Profile switch
Turns the sound on or off from any screen including the lock
screen by sliding it up and down. (Incoming call, listening to
music, alarm rings, and etc.)
This is only for the sound. If you want to change the settings for
vibration, go to More > Settings > Tones > Call and message.
Vibrating alert is set to On as default.
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Your home screen
GD550 provides a simple,easy home screen with the carousel
view which allows you to move to menus from side to side.
There are five dots on the upper side of the home screen. Each
dot indicates a different menu and you can move among them
by pressing the right and left navigation keys.

Number of menus
you can choose
The focused dot
shows your current
position.

Main menu icons
Use left or right
navigation keys
to move among
the main menus.
Corresponding
sub-menu
Use the up or
down navigation
keys to search
the sub-menu.

Your home screen always starts with the Calls menu and you
can move right or left from here.
In Contacts, Call logs and Message box menus, you can use this
carousel view.
TIP! If you enter the alphabet or numbers in Contacts, Call logs and
Message box menus, the corresponding results are searched.
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Camera

Vi

Taking A Quick Photo

Sh

Go to Camera from the home screen and select Take photo.
Or you can press the camera key on the right-hand side of the
phone briefly.
1 Holding the phone horizontal, point the lens towards the
subject you want to photograph.
2 Press the camera key lightly, and a focus box will appear in the
centre of the viewfinder screen.
3 Position the phone so you can see the subject in the focus
box.
4 When the focus box turns green, the camera has focused on
your subject.
5 Press the camera key again.
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Video Camera
Shooting a quick video

Go to Camera from the home screen and select Record video.
Or you can press the camera key on the right-hand side of the
phone.
1 The viewfinder for the video camera will appear on the
screen.
2 Holding the phone horizontal, point the lens towards the
subject of the video.
3 Press the camera key or the OK key once to start recording.
4 REC will appear at the bottom of the viewfinder with a timer
showing the length of the video.
5 Press the camera key or the OK key once more to stop
recording.

5

FM radio

Bluetooth

Your LG GD550 has a built-in
FM radio so you can tune in
to your favourite stations and
listen on the move. If you
press the left soft key, you
can use Edit channel, New
channel, and Edit station
name options. If you press
the OK key, you can see the
Channel list. In Channel list,
you can also set your channels
and readjust your settings.

(More > Settings > Bluetooth)
Set up your GD550 for
Bluetooth use. You can adapt
your visibility to other devices
or search through devices
with which your phone is
paired.

Note: You must attach your
headphones to listen to the radio.
Insert them into the headphone
jack on the right-hand side of the
phone.

6

Bluetooth on/off
You can turn the Bluetooth
on or off.
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